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Belgische gezinnen zitten
op enorme berg cash

B R U S S E L
E i g e n  b e r i c h t g e v i n g

Emmanuel Vanbrussel

D
e Belgen bezitten
maar liefst 231
miljard euro aan
contant geld en
bankdeposito’s,
een absoluut re-
cord. Veel gezin-

nen weten niet waarin zij moeten
beleggen en blijven op hun geld zit-
ten. Dat blijkt uit cijfers van de Na-
tionale Bank die De Morgen kon in-
kijken.

Nog nooit bezaten de Belgische
huishoudens zoveel snel beschik-
baar geld. De teller klokte midden
dit jaar af op 230,8 miljard euro, zo
heeft de Nationale Bank becijferd.
Dat bedrag omvat het baar geld en
de zicht- en spaarrekeningen van de
Belgische gezinnen. Dat komt neer
op ruim 9.300 miljard oude Belgi-
sche frank. Met dat geld kun je bij-
na de hele staatsschuld afbetalen.

Het totale financiële vermogen
van de Belgen – zeg maar de som
van ons spaargeld en financiële be-
leggingen – bedraagt 703,1 miljard
euro. Anders gesteld: de Belg bezit

vandaag gemiddeld zowat 70.000
euro, een Europees record.

Een snelle rekening leert dat het
snel beschikbare geld, cash en
bankrekeningen, zowat een derde
van het gezinsvermogen uitmaken.
Vier jaar geleden was dat nog maar
een kwart. Veel Belgische gezinnen
blijven dus op hun geld zitten of
parkeren het op een spaarboekje.

Waarom stoppen zij hun geld
niet in bijvoorbeeld spaarboekjes of
aandelen? Het TINA-effect, ant-
woorden financiële specialisten:
‘there is no alternative’. Obligaties
brengen weinig op en aandelen
zijn risicovol. Heel wat beleggers
twijfelen eraan of de Brusselse
beurs haar spectaculaire klim – de
Bel-20-index steeg in een jaar tijd
met bijna een derde – zal voortzet-
ten en zijn, gezien de recente

bruuske koersschommelingen van
de dollar, ook niet geneigd om hun
geld naar de Amerikaanse beurs te
sluizen.

De Antwerpse beursvennoot-
schap Leo Stevens & Cie ziet de toe-
vlucht naar cash bij haar cliënteel.
“De klanten waarvan de obligaties
op vervaldag zijn gekomen, zitten
met een herbeleggingsprobleem”,
zegt Koen D’haluin van Stevens &
Cie. “De typische obligatieklant be-
legt liever niet in aandelen, omdat
hij dat te risicovol vindt. Maar nieu-
we obligaties brengen vandaag
slechts 3,6 procent op. Dat rende-
ment kun je al benaderen via be-
paalde spaarrekeningen.” Dat ver-
klaart waarom het belang van
obligaties en kasbons in het ver-
mogen van de gezinnen de voorbije
maanden flink is afgebrokkeld, ter-

wijl spaarboekjes in de lift zitten.
Ook de aandelenbelegger twijfelt.

“Misschien is het beter nu mijn
winsten te nemen en uit de beurs
te stappen”, denken sommigen.
D’haluin: “Heel wat beleggers zijn
de beurscrash van enkele jaren ge-
leden nog niet vergeten. Ze zijn
voorzichtiger dan toen.” In het su-
perbeursjaar 2000 zat 11 procent
van het gezinsvermogen in beurs-
genoteerde aandelen. Vandaag is
dat, ondanks het uitzonderlijke
jaar van de Brusselse beurs, be-
perkt tot 6,9 procent.

Uit de cijfers van de Nationale
Bank blijkt verder dat de schulden
van de Belgische gezinnen 118 mil-
jard euro bedragen. Het vermogen
van de gezinnen klimt sneller dan
hun schulden. Netto wil dat zeggen
dat Belgen, gemiddeld, beter af zijn
dan enkele maanden terug. Het net-
tovermogen van de Belgische ge-
zinnen komt uit op 585 miljard
euro.

● De Belg heeft een gemiddeld vermogen
van 70.000 euro

● Snel beschikbaar geld maakt zowat 
een derde van het gezinsvermogen uit


